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ประกาศคุณูปการ 
 

 การประเมินผลการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี โครงการฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก  นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี  และนายจุมภฎ  ชูศักดิ์เจริญ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ฝ่ายวิชาการ  ท่ีได้กรุณาให้การแนะน า
และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการประเมินโครงการในครั้งนี้  ผู้ประเมินขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะครูแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ และคณะกรรมการทุกท่าน  ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  จนการด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อย     
 
 
                    วีรศักดิ ์  ภักดีงาม 
                                  20  กันยายน  2563 
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ชื่อเร่ือง การประเมินการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

ผูป้ระเมิน วีรศักดิ ์ ภักดีงาม  และคณะ  
ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน  96  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ตอน  โดยตอนท่ี  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Check  list)  ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและ
คุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตอนท่ี  3  สอบถามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้เรียนต่อผู้การใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน  96  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  96.0  ตัวแปรในการวิจัย ครั้งนี้  
ตัวแปรต้น  คือ  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตัวแปรตามคือความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพ
ในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสถิติท่ีใช้  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  จ านวนของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  96  คน  
ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับ ปวช.2 จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และก าลังศึกษาในระดับ ปวช.3 จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.8   
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่อง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของผู้เรียน โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
รองลงมา คือ  ความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน  และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่อง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของครู โดยรวมจากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจใน
การใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สอนนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง การสร้างความ
ตระหนักรู้ การอนุรักษ์ หวงแหน และการป้องกันดูแลผลประโยชน์ของทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล   รองลงมา คือ  ความรู้ ความเข้าใจต่อเป้าหมายของหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีส่ือถึงการรู้จักหน้าท่ีของคนไทยในการเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทร
ร่วมกัน และความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากันท้ัง 3 รายการ  
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สารบญัตาราง 
 
ตารางที่       หน้า 

1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก 
ตามระดับการศึกษา                                                                            20 

2 คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง  
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ตามความคิดเห็นของผู้เรียน                                                                21 

3    คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง  
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน.. 22 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงได้ก าหนด ให้มีแผนความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกภาคส่วน ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้มีการจัดท าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เพื่อให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของทะเล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญ
ของเรื่องดังกล่าว และได้มีนโยบายให้สถานศึกษาน าหนังสือดังกล่าวใช้ ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ใน
พื้นท่ีน าร่องจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 22 จังหวัดชายทะเล ท้ังนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัด
โครงการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการ ด าเนินการขับเคล่ือนนโยบาย และน าหนังสือไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในสถานศึกษา โดยปลูกฝ่ัง ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทะเล พร้อมท้ังเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริง แนวทางการด าเนินการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพื้นท่ีน าร่องของ กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคล่ือนการ
น าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเป็น
แนวทางในการติดตามผล และ รายงานผลการใช้หนังสือดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ขับเคล่ือนการใช้หนังสือ และ การติดตามผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น   
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เป็นวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีรับนโยบายในการ
ใช้นังสือดังกล่าว ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพราะเป็นพื้นท่ีน าร่องจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 22 
จังหวัดชายทะเล ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป  
 จากความส าคัญดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ตามความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีมีต่อ
คุณภาพการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  และ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ของ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีมีต่อคุณภาพการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมี
ขอบเขตการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้เรียน ครู และผู้บริหารท่ีได้ใช้หนังสือฯ 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้เรียน ครู และผู้บริหารท่ีได้ใช้หนังสือฯ จ านวน 105 คน 
 3.  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   
  3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  ผู้เรียน ครู และผู้บริหารท่ีได้ใช้หนังสือฯ 
  3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกรวมของบุคคลในเชิงบวก  เป็นความสุขของบุคคลท่ีเป็นผลจากการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังทางด้านวัตถุและทางจิตใจ  เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความมุ่งมั่น  มีขวัญและก าลังใจ 
 2.  ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หมายถึง หนังสือท่ีรัฐบาลได้จัดท าขึ้นเพื่อการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติ ให้มีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เพื่อร่วม
ป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของทะเล ให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทะเล พร้อมท้ังเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริง 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปีการศึกษา  2559  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีตลอดจนเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง  โดยน าเสนอเป็น  4  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ตอนท่ี  2  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 ตอนท่ี  3  ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ทางทะเล 
 ตอนท่ี  4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 

ตอนท่ี  1  แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจมีความหมายเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์  ทัศนคติ  ค่านิยม  และแรงจูงใจเป็นอัน
มาก  มีนักวิชาการในสาขาจิตวิทยาองค์การ  พฤติกรรมองค์การการการจัดการและการบริหารองค์การ  ได้ศึกษาและ
ท าความเข้าใจในลักษณะทางจิตด้านความพึงพอใจในการท างานของบุคคลไว้เป็นจ านวนมาก  นักวิชาการแต่ละคนได้
ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานไว้  ซึ่งส่วนใหญ่มีความคล้อยคลึงกัน  มีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างกัน  
ผู้วิจัยขอน าเสนอนิยามของความพึงพอใจท่ีนักวิชาการได้อธิบายสรุปไว้  ดังนี้ 

โดยท่ัวไปการศึกษาความพึงพอใจจะศึกษาในกรอบมิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และ
มิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction)  ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง 
คือ มิติของการรับบริการ จิรวรรณ  ภักดีบุตร (2533) ได้กล่าวว่า การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ คือ ผลท่ีได้จาก
การศึกษาการใช้บริการของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ใช้เกิดการรับรู้ทางด้านจิตใจหรือความเห็น โดยประเมินจากคุณภาพของ
การให้บริการ เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการท่ีผู้ใช้อยากให้หน่วยงานจัดให้ ตลอดจนศึกษาถึง
ปัญหาอุปสรรคในการรับบริการของผู้ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผน และก าหนดนโยบายใน
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ และตามความเหมาะสมต่อไป 

จิตราภรณ์  เพ็งดี  (2541)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ เป็นสภาวะทางอารมณ์ หรือความรู้ทางอารมณ์ของบุคคล
ท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของงานในด้านความพอใจว่าชอบมากหรือน้อยเพียงใด  
 ล็อค (Lock , 1986 , อ้างถึงใน อุกฤษณ์ ทรงชัยสงวน , 2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกิดจากการประเมิน
ของบุคคล หรือจากประสบการณ์ของงานท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

กรชกร ชวติ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของบุคคล
ในแนวทางท่ีเขาประสงค์ 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นมิติของคุณภาพท่ีเกี่ยวกับความ
สอดคล้องกับความต้องการ (Conformance to requirement) ของลูกค้า รูปลักษณ์ของสินค้า เพื่อสร้างความพึง
พอใจของลูกค้า โดยอาจเป็นคุณภาพท่ีลูกค้าคาดหวังหรือต้องการ (expected quality) หรืออาจเป็นคุณภาพท่ีเหนือ
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ความคาดหวังของลูกค้า (exciting quality) ซึ่งท าให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างและก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

กริฟฟิทส์ (Griffits , 2002) ได้เสนอแนะวิธีการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  ได้แก่ การท าความเข้าใจลูกค้า 
การสร้างสภาพแวดล้อมองค์การ บุคคลากรในองค์การกลยุทธ์ท่ีจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจใช้สินค้า/บริการโดยง่าย การ
เผชิญหน้ากับลูกค้า การให้บริการหลังการขาย และการแก้สถานการณ์เมื่อเกิดการผิดพลาด 
 จากนิยามความพึงพอใจท่ีบุคคลต่าง ๆ  ได้ให้ไว้ดังกล่าว  สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึก
รวมของบุคคลในเชิงบวก  เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการท างาน  ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองความ
ต้องการท้ังทางด้านวัตถุและทางจิตใจ  เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความ
มุ่งมั่น  มีขวัญและก าลังใจ 
 

 1.2  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดี  ท่ีชอบ  ท่ีพอใจหรือท่ีประทับใจของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีได้รับ  โดยส่ิง

นั้นสามารถตอบสนองความต้องการท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  บุคคลทุกคนมีความต้องการหลายส่ิงหลายอย่าง  และมี
ความต้องการหลายระดับ  ซึ่งหากได้รับการสนองตอบก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ  ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจมีมากมายหลายทฤษฎี  ผู้วิจัยขอสรุปทฤษฎีท่ีส าคัญไว้ดังนี้ 

 1.2.1  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว ์(Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) 
Maslow (1970 , หน้า  69 – 80) ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการท่ีเรียงล าดับจาก ระดับพื้นฐานมาก

ท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยู่บนพื้นฐานของสมมุติฐาน รากฐาน 3 ข้อ คือ 1) บุคคล คือ ส่ิงมีชีวิตท่ี
มีความต้องการ ความต้องการของบุคคลสามารถมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเข้าได้ ความต้องการท่ียังไม่ถูก
ตอบสนองเท่านั้นสามารถมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมความต้องการท่ีถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจ 2) ความต้องการ
ของบุคคลจะถูก เรียงล าดับตามความส าคัญ หรือเป็นล าดับช้ันจากความต้องการพื้นฐาน (เช่น อาหารและท่ีอยู่อาศัย) 
ไปจนถึงความต้องการท่ีซับซ้อน (เช่น ความส าเร็จ) และ 3) บุคคลท่ีจะก้าวไปสู่ความต้องการระดับ ต่อไปเมื่อความ
ต้องการระดับต่ าลงมาได้ถูกตอบสนองอย่างดีแล้วเท่านั้น  นั่นคือ คนงานจะมุ่งการ ตอบสนองความต้องการ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยก่อน ก่อนท่ีจะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การ ตอบสนองความต้องการทางสังคม Maslow 
ท าการศึกษาเขาแบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ล าดับ ล าดับ 1-4 เป็นความต้องการระดับต้น ล าดับท่ี 5 เป็นความ
ต้องการระดับสูง  

ล าดับขั้นท่ี 1 ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) ซึ่งเป็นความต้องการทาง ล าดับต่ าสุด 
ความต้องการเหล่านี้หมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เช่น ความต้องการ อาหาร อากาศ น้ า และท่ีอยู่อาศัย 
เพื่อการตอบสนองความต้องการเหล่านี้  องค์กรจะต้องให้ เงินเดือนอย่างเพียงพอแก่บุคคลจะรับภาระสภาพการ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ (เช่น อาหารและท่ีอยู่อาศัย) 

ล าดับข้ันที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการนี้เป็นความ ต้องการล าดับที่ 2 ซึ่ง
ถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้ว  ความ ต้องการความปลอดภัยจึงหมายถึงความ
ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทาง ร่างกายและจิตใจ หากองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการนี้
ได้ในหลากหลายแนวทาง เช่น การ ให้ประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย กฎและข้อบังคับที่
ยุติธรรมและ สมควรและการยอมให้มีสภาพแรงงาน เป็นต้น  
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ล าดับขั้นท่ี 3 ความต้องการทางสังคม(Belonging needs) หมายถึง ความต้องการท่ีจะ เข้าร่วมและได้รับ
การยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน เช่น ความ อยากมีเพื่อน มีพวกพ้อง มีกลุ่ม มี
ครอบครัว และมีความรัก เป็นต้น 

ล าดับขั้นท่ี 4 ความต้องการเป็นท่ียอมรับ ยกย่องและให้เกียรติยศช่ือเสียง (Estem needs) เป็นความ
ต้องการระดับท่ี 4 ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลท่ีจะสร้าง การเคารพตนเองและการชมเชย
จากบุคคลอื่น ความต้องการช่ือเสียงและการยกย่องจากบุคคลอื่นจะ เป็นความต้องการประเภทนี้ เช่น การประกาศ 
“บุคคลดีเด่น” ประจ าเดือน ถือเป็นตัวอย่างของการ ตอบสนองความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง 

ล าดับขั้นท่ี 5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความ ต้องการความ
สมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด เป็นความต้องการท่ีจะบรรลุความ สมหวังของตนเองด้วยการใช้
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มท่ี บุคคลท่ีถูกจูงใจด้วย ความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางาน
ท่ีท้าทายความสามารถ  

จากข้างต้น พิจารณาได้ว่าทฤษฎีนี้มีทัศนะว่า ความต้องการของมนุษย์นั้นเปล่ียนแปลง ตลอดเวลา และจะ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของหน่วยงาน พร้อมท้ังยืนยืนว่า ล าดับข้ันของ ความต้องการนี้เป็นแรงขับพื้นฐานท่ีจะจูง
ใจให้แต่ละบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานและไม่ คิดโยกย้ายเปล่ียนงาน แต่กลับท่ีจะมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานในการน าทฤษฎีนี้ไปใช้ ในหน่วยงาน จ าเป็นต้องต้องค านึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ กล่าวคือ ความ
ต้องการใดท่ี ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ดังนั้นหากจ าเป็นต้องจูงใจ ด้วยความ
ต้องการในล าดับข้ันต่อไป จึงจะสามารถชักจูงให้เกิดพฤติกรรมได้ 

 
1.2.2 ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)  
Herzberg  (1959, หน้า 71-79)  และคณะได้ท าการศึกษาเพื่อหาค าตอบว่า ประสบการณ์ จากการ

ท างานแบบใดท่ีท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีเป็นพิเศษ และความรู้สึกท่ีมี ต่อประสบการณ์แบบนั้น
เป็นไปในทางบวกและทางลบ ซึ่งค าตอบท่ีได้จาการศึกษาถูกเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้ า
จุน (Hygiene Factors)  

ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับงานโดยตรง เป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลชอบและรักงาน ท่ีปฏิบัติ เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่  

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ ส าเร็จ ซึ่งอาจจะ
ท้ังหมดหรือบางส่วน 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าความส าเร็จของตนเอง นั้นมีบุคคลอื่นรับรู้ 
และได้รับการยอมรับ  

3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คือพนักงานต้องมีความรู้สึกว่า งานท่ีท านั้นมีความ น่าสนใจ และน่าท า  
4. ความรับผิดชอบ คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่ิงท่ีจะต้องรับผิดชอบท้ัง ต่อตนเองและต่อ

งาน  
5. ความก้าวหน้าและการ การเจริญเติบโต คือ พนักงานต้องรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพท่ี จะเจริญก้าวหน้า

ในหน้าท่ีงานรวมถึง ต้องตระหนักว่าเขามีโอกาสเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากงานท่ีท า มี ทักษะหรือความเช่ียวชาญจากการ
ปฏิบัติงาน  
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ปัจจัยค้ าจุน หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมี
ในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิด ความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยท่ีมาจากภายนอก
บุคคล ได้แก่ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ี พอใจของบุคลากรใน
การท างาน  

2.โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคลได้รับ การแต่งต้ังเล่ือน
ต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับ ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย  

3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ ติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา 
หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันมี ความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติ และศักดิ์ศรี  
5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ การ ติดต่อส่ือสารภายใน

องค์การ  
6. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ช่ัวโมง การท างาน 

รวมทั้งลักษณะของส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย  
7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอันเป็นผลท่ีได้รับจากงานใน หน้าท่ีของเขาไม่มี

ความสุข และพอใจกับการท างานในแห่งใหม่  
8. ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคงในการ ท างาน ความยั่งยืน

ของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ  
9. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ ด าเนินงานหรือ

ความยุติธรรมในการบริหาร  
ทฤษฎีนี้ เน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ “ตัวกระตุ้น (motivators) และ “การ

บ ารุงรักษา“ (hygiene) ซึ่ง 2 ปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ งานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควร
พิจารณาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคนและ บริหารงาน  

1.2.3  ทฤษฎีการจูงใจของ  McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y)  
McGregor (1996 , หน้า 33-48) ได้พัฒนา ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ขึ้น และสามารถ สรุปสาระส าคัญได้

ดังนี้  
ทฤษฎ ีX มีทัศนะในการมองความเป็นมนุษย์ในแง่ไม่ดี สรุปแนวคิดท่ีส าคัญของ ทฤษฎีนี้ได้เป็น 3 ประการ 

คือ  
1. โดยท่ัวไปแล้ว มนุษย์ไม่ชอบท างาน หากมีโอกาสหลีกเล่ียงได้ก็พยายามหลีกเล่ียง เพื่อท่ีจะไม่ต้องเหน็ด

เหนื่อยกับงาน  
2. เมื่อมนุษย์ไม่ชอบท างาน และเห็นว่าวิธีท่ีจะท าให้มนุษย์ท างานได้นั้น ต้องใช้วิธี บังคับ ควบคุม ข่มขู่ ส่ัง

การ และลงโทษ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  
3. เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเป็นผู้ตามมากว่าผู้น า และพยายามหลีกเล่ียงความ รับผิดชอบ ไม่คอยหวัง

ความก้าวหน้า ทะเยอทะยานน้อย แต่ส่ิงท่ีต้องการมากเหนืออย่างอื่นคือ ความมั่นคงปลอดภัย  
จากแนวคิดที่มองว่ามนุษย์ไม่ดีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เชื่อตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ หากจะมอบหมายให้ใคร

ท างานอะไร จึงต้องมีหัวหน้างานคอยควบคุม บังคับบัญชาเพราะเห็นว่าถ้า ไม่มีหัวหน้าบังคับบัญชาหรือไม่มีใครมาชี้นิ้วสั่ง
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การ งานก็มักไม่เดิน การที่มีหัวหน้ามาบังคับบัญชา ในความหมายของกลุ่มนี้ คือ การว่ากล่าวและลงโทษ เหตุที่ต้องท าดังนี้ 
โดยมีเหตุผลว่าพื้นฐานของ คนมักเกียจคร้านและขาดความรับผิดชอบ คือทฤษฎีในกลุ่มนี้จะมองมนุษย์ในแง่ลบเป็นส่วน
ใหญ่  

ทฤษฎี Y มองความเป็นมนุษย์ในแง่ดี  ซึ่งตรงกันข้ามกับ ทฤษฎี  X ซึ่งแนวคิดของ ทฤษฎีนี้ สรุป
สาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้  

1. โดยธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ มีความมานะ พยายามท้ังทางจิตใจและร่างกาย มนุษย์มิได้รังเกียจ
การท างาน เห็นว่างานช่วยสนองความต้องการของตน และเห็นว่าบางครั้ง บางคราวท่ีมนุษย์จ าต้องหลีกเล่ียงงานนั้น 
น่าจะเนื่องมาจากลักษณะการควบคุมของหัวหน้างาน หรืออ านาจการควบคุมจากภายนอก 

2. การท าให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อาจไม่จ าเป็นต้องใช้การควบคุม และบังคับ การให้
โอกาสคนงานได้ท างานในบรรยากาศท่ีเขาเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับใน วัตถุประสงค์ของงานได้ จะส่งผลให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

3. มนุษย์โดยท่ัวไปให้ความส าคัญกับการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เป็นคณะท างานอยู่ แล้ว ดังตัวอย่างท่ี
บางประเทศ หรือบางท้องท่ี ท่ีนิยมมารวมกลุ่มท างานด้วยกันท่ีเรียกว่า “ประเพณี ลงแขก” ในสมัยโบราณ  

4. มนุษย์มักยึดมั่นกับวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ งาน เมื่อท างานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ละอย่าง จะเกิดความรู้สึกพอใจ สมใจ เกิดความ พยายามในการท างานมากขึ้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การโดยส่วนรวม  

5. มนุษย์เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเหมาะสมพร้อมต่อการยอมรับในความ รับผิดชอบของตน และ
พร้อมต่อการแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  ใครก็ตามท่ีหลีกเล่ียงความ รับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยานและ
แสวงหาความมั่นคง ความปลอดภัยอย่างเดียว น่าจะไม่ใช่ ลักษณะท่ีแท้จริงของเขา การกระท านั้นๆ น่าจะเนื่องมาจาก
อิทธิพลของส่ิงผลักดันบางอย่าง  

6. บุคคลในองค์การแต่ละคน มักมีคุณลักษณะในตัวด้วยกันท้ังนั้นในด้านความ สามารถทางการคิด ความ
ฉลาด การสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  

จะเห็นได้ว่าทฤษฎี Y ของมนุษย์ในแง่ดี จากแนวคิดที่มองมนุษย์ในแง่ดีดังกล่าว ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดที่
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากนั้นทฤษฎี Y นี้ ยังเน้นการพัฒนาตนเองของ มนุษย์แต่ละคน มนุษย์มักรู้จักตนเองดี และรู้ขีด
ความสามารถของตน ผู้บังคับบัญชาควรมีความรู้สึก นึกคิดที่ดีต่อพนักงาน และควรสร้างสถานการณ์ที่เอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้สึกรับผิดชอบ และมี ส่วนร่วมในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ทั้งที่เป็นเป้าหมายส่วนบุคคล และเป้าหมายของ
องค์กร  

 
ตอนท่ี  2  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

      วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 94 ไร่ ต้ังอยู่เลขท่ี 205 หมู ่3 ถนน บ้านบึง - แกลง ก.ม. 2 ต าบลหนอง
ชาก อ าเภอ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คือ 'โรงเรียนช่างไม้ชลบุรี' ( 1 สิงหาคม 2482-2498 ) 
ต่อมา พ.ศ. 2499 ได้เปล่ียน ช่ือเป็น 'โรงเรียนการช่างชลบุรี' 

ปี พ.ศ. 2482 วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2482 นักเรียนต้องอาศัยโรงเรียนช่างทอผ้า หรือโรงเรียนการช่างสตรี
เดิมเพราะอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ ศิษย์เก่ารุ่น 2482 มีจ านวน 37 คน รับนักเรียนท่ีจบประถมปีท่ี 4 ก าหนดเวลา
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เรียน 3 ปี มีนายประสาท ...มากทรัพย์ รักษาการครูใหญ่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2482. สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จ 
จึงย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนช่างไม้ชลบุรี สถานท่ีสร้างเช่าวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) มีโรงฝึกงาน 2 หลัง.บ้านพักครูใหญ่ 1 
หลัง บ้านพักครูน้อย 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนการช่างชลบุรีได้รับการเปล่ียนฐานะอยู่ในโครงการ ส.ป.อ. และ เริ่มรับ นักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษา ปีท่ี 3 

ปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนยาว 54 เมตร 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 6 แผนก คือ ..ช่างเครื่องยนต์ดีเซล ช่างกล
โรงงาน ช่างเช่ือมโลหะแผ่น ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง แผนกต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือจาก
โครงการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ผู้เช่ียวชาญ และให้ทุนครูไปฝึกงานต่างประเทศ ท าให้กิจการในการศึกษาของ
โรงเรียนเจริญขึ้นมาก 

ปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้รับการพัฒนา 1 ใน 25 ในโครงการเงินกู้เพื่อพฒันาอาชีวศึกษา ของกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนา ประเทศ ฉบับท่ี 2 (2510-2514) ซึ่งได้รับ งบประมาณเป็นค่าท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร กับค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 25 ล้านบาท และช่วงเป็นโรงเรียน การช่างชลบุรี ปัก
หน้าอกเส้ือ ชบ.5 ธงประจ าสถานศึกษา น้ าเงิน-ขาว โดยย้ายจากท่ีต้ังเดิม ซื้อท่ีดินสร้างอาคารใหม่ท่ี ต าบลหนองชาก 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี จาก นายประโยชน์ เนื่องจ านงค์ จ านวน 40 ไร่ และได้บริจาคให้อีก 54 ไร่ รวมทั้งหมด 
94 ไร ่

ปี พ.ศ. 2511 บริษัทจุนโซ ซากากุระ ให้ออกแบบสร้างอาคารต่าง ๆ ท้ังหมดและได้จัดส่งครูหัวหน้าโรงงาน
ท้ัง 6 ช่าง ช่าง ละ 1 คนไปฝึกงานท่ีเมริกาเป็นเวลา 1 ปี 

ปี พ.ศ. 2512 อาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน เครื่องมอื เครื่องจักร ติดต้ังเสร็จเรียบร้อย 

ปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายไปต้ังท่ี เลขท่ี 205 หมู่ 3 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สายบ้านบึง - 
แกลง กิโลเมตรท่ี 21 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนการช่างชลบุรี เป็น 'โรงเรียนเทคนิค
ชลบุรี' ปักหน้าอกเส้ือ ทนช. 

ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ภาคนอกเวลา 

ปี พ.ศ. 2519 ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)เป็นต้นมาและ
โรงเรียนถูกเปล่ียนช่ือเป็น'วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต '...ตามนโยบายกรมาชีวศึกษา 

เหตุการณ์การเปล่ียนช่ือสมัยนั้นนักเรียน/นักศึกษามีบทบาทเรียกร้องให้เปล่ียนเป็น วิทยาลัยและเปล่ียนช่ือ
เป็น 'วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี' ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า (ปวท.) 

ปัจจุบนั สถานศึกษาเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาท่ีเปิดท าการสอนคือ ช่างอุตสาหกรรม  พานิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตอนที่  3  ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ทางทะเล 
 
  รัฐบาลได้ให้ความสาคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงก าหนดให้มีแผน ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกนั 
และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติ เรื่อง การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. 2562 มีพระราชบัญญัติเพื่อการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 5 หมวด 45 มาตรา โดย 
มาตรา 5 กาหนด ให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “นปท.” 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึง่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง ท าหน้าท่ีกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนความมั่นคงทาง
ทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล แผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน และเสนอผลการดาเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หนังสือเรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดท าขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล ซึ่งกาหนดให้
เป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการสาคัญ (Flagship Project) ประจาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 รองรับแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) วัตถุประสงค์ของการจัดทาเพื่อให้
คนไทยเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่า
ของทะเลไทย  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสืบสานวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสาคัญของการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จึงมีนโยบายให้สถานศึกษานา
หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
โดยสามารถใช้จัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรืออื่นๆ ตามบริบทของแต่
ละสังกัด ในพื้นท่ีนาร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดโครงการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการ ด าเนินการ
ขับเคล่ือนนโยบาย และน าหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยปลูกฝ่ัง ให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความตระหนักถึงความส าคัญของทะเล พร้อมท้ังเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็น
คุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริง แนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล
และ มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นท่ีน ารอ่งของ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคล่ือนการน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางในการติดตามผล และ รายงานผล
การใช้หนังสือดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนการใช้หนังสือ และ การติดตามผลการ
ใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็น
รูปธรรม   
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อรศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของผู้เรียน ครู และผู้บริหาร  ซึ่งมีข้ันตอนการ
ด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้เรียน ครู และผู้บริหารท่ีได้ใช้หนังสือฯ    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี     
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้เรียน ครู และผู้บริหารท่ีได้ใช้หนังสือฯ จ านวน 105 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sample)  จากประชากร   

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Check  
list)  โดยแยกเป็นครูและเจ้าหน้าท่ี 
 ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า  5  ระดับ  (rating  scale)  ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท  ( Likert ) รวม  11  ข้อ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
  5   หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับมาก 
  3   หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับปานกลาง   
  2   หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับน้อย 
 
  1   หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับน้อยท่ีสุด 
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 ตอนที่  3  สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  และน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาด าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ของข้อมูล  ได้แบบสอบถามกลับคืน  100  ฉบับ  จากท่ีแจกท้ังหมด  
96  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  96.0 

2.  น าแบบสอบถามมาลงรหัส  ให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์  
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   

3.  ท าการวิเคราะห์และน าผลการค านวณวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  สถิติท่ีใช้  คือ  ความถ่ีและร้อยละ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล    สถิติท่ีใช้  คือ  คะแนนเฉล่ีย  (mean , x )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(standard  deviation , SD)  ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  ของการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้วิเคราะห์ความหมาย
ของค่าเฉล่ียตามหลักการของ  บุญชม  ศรีสะอาด  (2543 , หน้า  100)  ดังนี้ 
 
  4.51 – 5.00 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระดับน้อยท่ีสุด 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลโดยใช้สถติิพื้นฐาน  ได้แก่ 
 1.  ความถ่ี  (Frequency) 
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 2.  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
 3.  ค่าเฉล่ีย  (Mean , x ) 
 4.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation , SD) 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่อง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการประเมินออกเป็น  3  ตอน  
ดังนี ้
 ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  สถิติท่ีใช้  คือ  
ความถ่ีและร้อยละ  แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 
 ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สถิติท่ีใช้  คือ  ค่าเฉล่ีย  (mean , x )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation , SD)  แล้วน าเสนอในรูปตารางและแปลผลโดยการบรรยาย 
 ตอนที่  3  การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะโดยการบรรยาย 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์แทนความหมายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 x  แทน ค่าเฉล่ีย  (mean) 
 SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ปวช.1 
ปวช.2 
ปวช.3 

- 
56 
40 

- 
58.3 
41.7 

รวม 96 100 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 96 คน ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับ ปวช.2 จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และก าลังศึกษาในระดับ ปวช.3 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8   
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ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเร่ือง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้บริหาร  

 

ตารางที่  2  คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของผู้เรียน  

 

รายการประเมิน 
n = 96 ระดับความ

พึงพอใจ x  SD 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล 
3.99 .775 มาก 

2. ความตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.95 .773 มาก 

3. ความตระหนักในหน้าท่ีของคนไทยในการปกป้องดูแลในฐานะเข้าของ
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.79 .724 มาก 

4. สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรได้อย่าง
ถูกต้องและรู้คุณค่า 

3.89 .752 มาก 

5. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 3.89 .819 มาก 
6. ผลการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล 
3.89 .766 มาก 

7. ความสามารถในการสามารถเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับชีวิตประจ าวัน 

3.81 .786 มาก 

8. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.89 .806 มาก 

9. ความสามารถในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางทะเล 

3.79 .845 มาก 

10. ความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน 4.11 .724 มาก 
11. ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล 
4.17 .721 มาก 

รวม 3.92 .517 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของผู้เรียนโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.92, S.D. = .517) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (
x  = 4.17, S.D. = .721) รองลงมา คือ  ความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน ( x  = 4.11, S.D. = 724) 
และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ( x  = 3.99, S.D. = 
775)  
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ตารางที่  3  คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน  

 

รายการประเมิน 
n = 4 ระดับความ

พึงพอใจ x  SD 
1. ความรู้ ความเข้าใจต่อเป้าหมายของหนังสือทะเลและมหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
4.00 .816 มาก 

2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และ/หรือแผนการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม และสอดคล้องกับเนื้อหาหนังสือทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.75 .957 มาก 

3. ความเหมาะสมของหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล และความสอดคล้องของแผนกับเนื้อหากับรายวิชาท่ี
ท่านสอน 

3.50 1.29
1 

มาก 

4. ความสามารถในการประยุกต์ใช้เนื้อหาจากหนังสือมาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.00 .816 ปานกลาง 

5. การใช้ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี เรื่องหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 

3.25 1.25
8 

ปานกลาง 

6. ผลการเรียนของผู้เรียน เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.75 .957 มาก 

7. การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีส่ือถึงการรูจั้กหน้าท่ีของคนไทย
ในการเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทรร่วมกัน 

4.00 .816 มาก 

8. การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์ หวงแหน และการป้องกันดูแล
ผลประโยชน์ของทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 

4.50 .577 มาก 

9. การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการความรู้ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

3.50 .577 มาก 

10. ความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง หนังสือทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

4.00 .816 มาก 

รวม 3.73 .826 มาก 
 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.50, S.D. = .5.77) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สอนนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์ หวงแหน 
และการป้องกันดูแลผลประโยชน์ของทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ( x  = 4.45, S.D. = 
.577) รองลงมา คือ  ความรู้ ความเข้าใจต่อเป้าหมายของหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
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ทะเล การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีส่ือถึงการรู้จักหน้าท่ีของคนไทยในการเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทร
ร่วมกัน และความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากันท้ัง 3 รายการ ( x  = 4.00)  
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  96  คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ตอน  โดยตอนท่ี  1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Check  list)  ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้
หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตอนท่ี  3  สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้เรียนต่อผู้การใช้หนังสือเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง  ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน  96  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  96.0  ตัวแปรในการวิจัย ครั้งนี้  ตัวแปรต้น  คือ  
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตัวแปรตามคือความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือ
เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสถิติท่ีใช้  ได้แก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  จ านวนของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  96  คน  
ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับ ปวช.2 จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และก าลังศึกษาในระดับ ปวช.3 จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.8   
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่อง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของผู้เรียน โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
รองลงมา คือ  ความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่อง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของครู โดยรวมจากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจใน
การใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สอนนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง การสร้างความ
ตระหนักรู้ การอนุรักษ์ หวงแหน และการป้องกันดูแลผลประโยชน์ของทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล   รองลงมา คือ  ความรู้ ความเข้าใจต่อเป้าหมายของหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีส่ือถึงการรู้จักหน้าท่ีของคนไทยในการเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทร
ร่วมกัน และความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากันท้ัง 3 รายการ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญท่ีจะอภิปรายผล  ดังนี้ 
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 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจและคุณภาพในการใช้หนังสือเรื่อง
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของผู้เรียน โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
รองลงมา คือ  ความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สอดคล้องกับสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2550: 128-130) กล่าวถึง
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล เป็นแหล่งท่ี อยู่ อาศัยชายฝ่ัง หรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปเป็นภาษาอังกฤษว่า Coastal Habitat 
จัดเป็นแหล่งท่ี  อยู่อาศัยของ ส่ิงมีชีวิตในทะเล ท้ังพืช สัตว์และพวกจุลินทรีย์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็น
แหล่งท่ี มนุษย์ สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มาก โดยพัฒนาเป็นแหล่ท่ีอยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรรม และแหล่งท า การ
ประมง แต่ในขณะเดียวกัน แหล่งท่ีอยู่อาศัยชายฝ่ั งนี้จะเป็นบริเวณท่ีถูกรบกวนและท าลายจน ความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ท้ังยังเป็นแหล่งงสะสมของเสียจาก บ้านเรือน ท าให้ทรัพยากรชายฝ่ังงและ
ส่ิงแวดล้อมรอบชายฝ่ังได้รับผลกระทบ ท าให้ชาวบ้านมีความตระหนัก รัก และห่วงแหน ทรัพยากรทางทะเล 
 2.  ระดับความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สอนนความพึงพอใจ
ต่อการเรียนเรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์ หวงแหน และการป้องกันดูแลผลประโยชน์ของทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  รองลงมา คือ  ความรู้ ความเข้าใจต่อเป้าหมายของหนังสือทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีส่ือถึงการรู้จักหน้าท่ีของคนไทยใน
การเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทรร่วมกัน และความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง หนังสือทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากันท้ัง 3 รายการ  
 สอดคล้องกับเกษม จันทร์แก้ว (2545: 16) ได้กล่วถึงการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังงเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ให้สมดุลกับฐานทรัพยากรชายฝ่ั งท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นจะต้องค านงึถึงการมีส่วน ร่วมของชุมชน โดยชุมชนจะ
เป็นผู้ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝ้ัง เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกับฐานทรัพยากรชายฝ่ังท่ีมีอยู่
และเกิดประโยชน์อย่งงยั่งยนื สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์ (2554: 150) ได้กล่าวถึงการจัดการชายฝ่ัง หมายถึง การ
ควบคุม หรือการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์แผนหรือนโยบายการจัดการชายฝ่ังงท่ีวางไว้ ซึ่งก็คือ 
การแก้ไขปัญหาความเส่ือมมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ัง โดยการจัดการ การใช้ประโยชน์และ แกไ้ขปญัหาความขัดแย้ง 
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงท าให้ครูเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าว    
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกช้ันปีเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนัก 
 2.  ควรมีส่ือการเรียนใหม่ๆ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่นการ์ตูน Animation  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน  
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